
IMPORTANCE OF GEOLOGY AND HYDROLOGY IN 
THE ENGINEERING PRACTICE

BY L. GALLI

In Hungary hydrological problems related with agriculture are 
of first class importance. Both for the further development of wild 
water and flood control and of river canalisation and irrigation a 
thorough knowledge of the regularities of the full tide of underground 
water and its movements in the country is indispensable. The inter
national science does not disposes either of adequate soilphysical and 
hydrological knowledges by which the regularities of tide of under
ground water on a certain territory might be determined even for prac
tical purposes by means of standard methods. Therefore only special 
searching procedures adapted to local conditions can be applied at 
testing subsoil water movements in Hungary.

After having illustrated the problem on inland examples, author 
recapituales the survey procedures to be applied and makes propo
sals for the coordination of the tedhical, hydrological and geological 
researches.

HOZZÁSZÓLÁSOK GALLI ELŐADÁSÁHOZ ÉS A FÖLDTANI KUTATÓINTÉZETEK 
ÁTSZERVEZÉSÉNEK KÉRDÉSÉHEZ:

Horusitzky Ferenc: A műszaki geológiai osztály hatáskörébe nem csak azok 
a problém ák tartoznak, am elyeket Gnlli felsorolt, hanem  az ipari geológia is, így 
az ipari nyersanyagok vizsgálata. E rre  igen nagy szükség volna, m ert jelenleg n in 
csen olyan szerv, ahol a kutatók az ip ar igényeinek megfelelő vizsgálatokat végez
hetnének. Ezt az osztályt szépen lehetne m űszaki és ipari geológiai osztállyá bőví
teni. A m űszaki geológiával kapcsolatban ta lán  leszögezek egy kérdést, tévedések 
elkerülése végett. Az előadó úr előadásából úgy látszott, a m űszaki geológia szem
pontjából a ta la j és talajvíz tárgyalásánál csak a talajvíz feletti rétegsorra szorít
kozik a  figyelem. Szám talanszor előfordul, hogy műszaki geológiai szem pontból 
tekintélyes mélységig végeztek talajm echanikai vizsgálatokat, — a kiscelli agyag- 
terü leten  például m egtörténik, hogy a legalaposabb vizsgálat dacára  is az épület 
reped, csúszik, bár a talaj a tala jm echanikai vizsgálatok szerint hordképesnek. 
porszáraznak, építkezésre alkalm asnak látszott. Ilyen esetben is tö rténhetnek  ron
gálódások, pl. vasúti töltések elmozdulása stb.. amelyek nem  a talajvízzel állnak 
kapcsolatban, m ert nagyobb mélységben, a talajvíz ala tt volt a ta la j olyan össze-
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tételű, hogy nem b ír ta  a reáépített terhet. Az így adódó talajm űszaki kérdésekre 
nagyon kell vigyázni. T ehát nem csak a  talajvíz feletti rétegek vizsgálata szükséges.

A m űszaki geológia feladatkörébe tartoznak  a vízgazdasági, víznyerési p ro
blémák is. F eladata  sokkal tágabhnak látszik, m int a talajvíz kérdése és m int á lta 
lában az előadás felöleli. ‘

Mócsy G. Miklós: Az artézi kú tfúrásokkal kapcsolatos adatszolgáltatásokat az 
1913. évi XVIII. te. megváltoztatásával, büntető  záradékkal lehetne kötelezővé 
tenni és a ta la jra  és talajv ízre vonatkozóan a  nagyobb építkezésekre is k iterjesz
teni. A rom án v ízrajzi törvény m in tájára  itt meg lehetne csinálni azt, hogy bizo
nyos vízhasználat u tán  d íja t szedjenek be. Ezekből a díjakból lehetne fenn tartan i 
és kiépítem  a Fö ld tan i Intézet ú jonnan alakult osztályát, sőt a  K ultúrm érnöki 
H ivatalok k iadása ira  is lelnék belőle. Az Intézet ezenkívül külső m egkeresésre 
ada ta it d íjazás ellenében szolgáltatná ki. így m inden különösebb pénzügyi tám o
gatás nélkül is meg lehetne oldani a feladatot. Örömm el üdvözli, hogy ez a fontos 
kérdés ú jra  nap irendre  kerül.

Schm idt Eligius Róbert: A kutatóintézetek egy fennhatóság aia vonását bizo
nyára m indenki helyénvalónak találja. Ilyen irányú  elgondolás m ár többször fel
merült jeléül annak, hogy a terv megérett a m egvalósításra. H orusitzky  hozzászó
lásából a rra  következtet, hogy a kifejezés m egválasztása nem  volt szerencsés. A 
műszaki geológiai tudom ánya túlhaladja azokat a  kereteket, am elyekről itt szóvolt. 
Az itt felsorolt hidrológiai műszaki problém ákon kívül sok egyéb problém a van. 
Szervezés tekintetében igen fontos, hogy az adm inisztráció túlm éretezett ne legyén, 
m ert az a feladatok ellátását megnehezíti. Egy országos felvétel sek em ber m unka- 
készségét és tetterejét venné igénybe.

Szalui T ibor: T alán  az ipari vízhasználat megilletékeiéséből p róbáljuk  fedezni 
a költségeket. Ez óriási segítség lenbe. A Jövedéki B izottságnak is van ilyen osz
tálya.

Sümeghy József: Az ism ertetett problém ák csak látszólag, újszerűek, mert 
nem állítha tjuk , hogy eddig még nem vetődtek fel. A Földtani Intézet jóform án 
fennállása óta együtt dolgozik a bányákkal, K ultúrm érnöki H ivatalokkal, Bánya- 
kapitányságokkal^ Ipari- és Pénzügym inisztérium m al, Vízrajzi Intézettel, Öntözés
ügyi H ivatallal, F. M. Vízügyi Főosztállyal és m indenütt m érnök a m unkatársa . 
Az újjáépítési program  sok olyan feladatot állít elénk, melyekben a m érnök és 
geológus egym ásra lesz utalva, össze kell tehát fognunk és fel kell készülnünk a 
közösen végzendő feladatok elvégzésére.

Mai példával illusztrálhatom , sok esetben m ennyire fontos a m érnök és geo
lógus együttes m unkája . A D una—Tisza-csatorna m űtárgyainak helyén végzünk 
kutatófúrásokat, az F. M. Vízügyi Főosztálya tervezési csoportjával együttm űködve. 
Meg kell á llapítani a rétegsort, a  talajvizes rétegeket és a műveket hordozó réte
gek teherbírását. A m érnök gyűjti a fizikai vizsgálatok adatait, a geológus pedig a 
rétegsort tanulm ányozza.

M indjárt a: m unka elején újszerű, nehéz problém ák jelentkeztek. A D una— 
Tisza-csatorna nyom vonalát hegyes szögben metszik ÉNy—DK-i irányú futóhom okos 
buckasorok s köztük húzódó vápák. Meg kell á llap ítanunk , hogy a tu r ján o k  ta la j
víz-rendszere önálló-e vagy sem. Nem közömbös ugyanis, hogy a csa to rna  É-i 
o ldalát helyenként nagyobb mennyiségű és agresszivítású talajvizek tám ad ják  meg.' 
Vízmozgási, sebességi, mennyiségi vizsgálatok szükségesek, m ert ezek adata inak  
számbavételé nélkül a csatornafalak megkötése, rézsűk lejtőszögének kiszám ítása 
lehetetlen.

Ream bulálandó azonban a csatorna nyom vonalában és annak környékén a 
földtani szelvény is, m ert e téren  eddig is  h iányok  m utatkoznak. A Föld tan i Inté
zetnek e nyári terve földtani térképezés, talajvízszint-m érés, vízmozgási, sebességi, 
mennyiségi vizsgálatok a Duna—Tisza-csatorna mentén. Ezek bizonyára hasznos 
adatoka t nyú jtanak  m ajd  a csatornát építő m érnök-m unktársaknak.

Lampl Hugó: Régen nélkülöztük, mi, vízügyi m érnökök a m ost alakult ku 
tató szervet és öröm m el üdvözöljük, m ikor végre éleire kel. Talajvizmozgással, az 
a lta la j tulajdonságaival ku tatásaink során mi is foglalkoztunk, olyan szervünk
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azonban nem volt, amely rendszeresen, tudom ányos felkészültséggel foglalkozóit 
volna az összes idevágó kérdéssé). A Földtani Intézet ezzel olyan intézményhez 
ju t, amely az országban nem csak a vízim érnöki kar, hanem  a bányászati és 
m inden egyéb földdel dolgozó szakem ber szemében nagyjelentőségű. Ha m ű k ö 
dése beváltja a hozzáfűzött reményeket, igen sok olyan kérdésiben, amelynél 
eddig sötétben tapogatóztunk, világosan fogunk látni. Remélem és hiszem, hogy 
a m ostani kezekben ez a szerv eredm ényeket fog elérni és véleményem az, hogy 
ez a most felállított szerv m indnyájunknak hasznára lesz.

Levclcki László: A Nehézipari Központ és a MÁSZ képviseletében kijelent
hetem , hogy m indenképpen foglalkozni kellene az ipari geológia kérdésével is. 
Azonkívül jelen előadást ism ertetni kellene a fenti két vállalat illetékes köreivel, 
kiegészítve azt az ipart érdeklő részletekkel. Meg kell m ég jegyeznem, hogy a 
nehézipar víznyerési és vízeltávolítási nehézségekkel küzd. Itt megemlítem, hogy 
a túlm éretezést nem  tartom  veszélyesnek, m ert megoldható a kérdés úgy, hogy 
az Intézet felhívja közrem űködésre az illetékes érdekelt intézeteket. Így elérhető, 
hogy a m unka ^lágyrészét azok vállalnák, az Intézetnek csak a statisztikai 
gyűjtő, összefoglaló m unka m aradna Így nem  lesz olyan hatalm as a munka, 
m intha egymaga akarná  elvégezni a kutatásokat.

Bendefy László: Meg kell állapítani, hogy Gctlli László m unkája, am elyet 
program jába vett, töretlen utakon já r  a m aga nemében. M űszaki geológiával 
azonban m ár előtte is foglalkoztak. Schafarzik  néhány kisebb cikkében foglalko
zott műszaki geológiával, amelyet ő hadigeológiának nevezett. Ugyancsak Vadász 
Elemértől  olvastam hasonló tarta lm ú  cikket. A problém akör, am elyet Galli fel
vetett, a maga nem ében ténydeg in taktnak m ondható. Azt a megjegyzést, am it 
Horusitzky  tett erre a m unkára, az elhatárolás fogalmát, a kereteket illetően, én 
is osztom. Azonban nem tartom  célszerűnek, hogy a Földtani Intézet jelen
legi m űszaki geológiai osztályának feladatköré) ipari geológiai feladattal terhel 
jük. Ez a hidrogeológiai m unkakör önm agában olyan óriási feladatokat állít az 
ezzel foglalkozó szakem berek elé, hogy ezeknél többet róni rá ju k  nem találom 
célszerűnek. A m ásik vonatkozás szintén olyan hatalmas, hogy megérdemelné 
egyr ettől független osztálynak a későbbi megszervezését és felállítását.

A m élyfúrások ellenőrzésének gondolata m egragadta figyelmemet. Magyar- 
országon többezer m élyfúrás van és azoknak csak egy- részéről tudunk és van
nak megbízható adataink. Szükségesnek látszik, hogy intézményesen rendezhes
sük ezt a  kérdést. Javasolni fogom, hogy korm ányrendeletileg állapíttassák meg 
a határ, am elyen túlhaladó m élyfúrásokat m inden esetben geológussal kell ellen
őriztetni. A furató t kell kötelezni a  geológiai vizsgálat elvégeztetésére.

Galli előadása első . vonalon a mezőgazdasági vonatkozásokat dom borította 
ki. Van ennek a kérdésnek a részletproblém ákon tú l nem egy érdekes vonatko
zása. Felötlött p l.benpem  a talaj víz-viszonyoknak a deflációs jelenséggel és a m e
zőgazdasági műveléssel való összefüggése. Ez a problém a szoros összefüggésben 
van a jelenlegi M agyarország nagyjából sík területével. Egy-szóval ennek a m ű
szaki geológiai, hidrogeológiai m unkakörnek a kidolgozása kapcsán sok szép és 
érdekes tudom ányos program  m erülne fel, am elynek kidolgozása feltétlenül érde
mesnek m utatkozik. Nem ez a vitaülés hivatott eldönteni, hogy' ezeknek a tudom á
nyos ku tatásoknak költségeit miből fedezzük, de szerintem akkor, am ikor az ú jjá  
építés, a három éves terv kapcsán hatalm as összegeket kell előterem teni hasznos 
beruházásokra, a tisztán tudom ányos tervek m egoldására is kell, hogy jussanak 
morzsák. Ügy látom, az első és a m ostani h ábo rú  rettenetes emléke, a lerongyoló 
dás és tönkrem enés végre k inyitotta M agyarországon az egyes tényezők szemét 
az együttműködés irán t és hogy hol, m ikor, milyen megoldások szükségesek, arra 
m ind többen  rádöbbennek. Ha valahol, a gyakorlati geológia és ■ gyakorlati m ér
nöki tudomány összeműködésére a legnagyobb mértékben szükség van. Ez  -a fel
ismerés okozta a műszaki geológiai osztály létrehozását és őszinte örömömnek  
a dák kifejezést, hogy Szalui igazgató úr fáradságot nem kímélő, tűzön-vízen  
keresztül módot találó munkája  lehetővé t, ttc a műszaki geológiai osztály létre
hozását.
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Ugyancsak a szükségérzet hozta -újból felszínre a törekvést, hogy a külön
böző intézetek keretében m űködő  kutató csapóitokat egyesítsük. Nagyjelentőségű 
lenne ez a költségmegtakarítás szempontjából is. A háború pl, erősen megtépázta 
mélyfúróberendezéseinket. Mennyinél kedvezőbb volna a helyzet, ha ezek nem 
három, hanem égy kézben volnának, sokkal gazdaságosabban és szabadabban 
használhatnánk azokat. Előnyös volna, ha ezeknek központi telephelyük, javító
üzemük, közporlti gépkocsiüzemük volna és m inden  ügyük egy kézbe fu tna össze. 
A m ásik  ugyancsak nagyon szembetűnő megtakarítás következnék  - személyzeti 
vonalon, akár adminisztratív, akár gyakorlati szempontból . It t fel sem mérhető  
eredmények jelentkeznének. Örömmel látom azt, hogy a vitaülés résztvevői részé
ről megértéssel találkozunk elgondolásainkat illetően és a Pénzügyminisztérium  
megértését is tolmácsolom, amennyiben ezt a kérdést, amely egyedül az újjáépí
tést, az ország tglpraálUtását hivatott szolgálni, támogatni kívánjak.

Jakab Sándor: Az első problém a és feladat ennek az újonnan létesítendő 
műszaki geológiai osztály hatás- és m unkakörének pontos elhatárolása, a másik 
a gyakorlati problém ákat érinti. ,

A műszaki geológiai osztály esetében a Műegyetem talaijtechnikai laborató
rium ában  szerzett néhány tapasztalatot kívánom  közreadni. A laboratórium  elő
ször teljesen tudom ányos alapon indult, később egyéni gyakorlati megbízásokat 
kaptak, de legnagyobb eredm ényt akkof érlek el, am ikor a vizsgálatokat kötele
zővé tették. Ha a fe ladatkör pontosan megvan, Galli elképzelése, hogy az egyes 
helyeken legyenek önkéntes referensek, talán nem szerencsés megoldás. Sokkal 
hatásosabb lenne, ha az adatgyűjtéssel és minden idevágó teendő elvégzésével ren
deletileg köteleznék az egyes hivatalokat. Végül megemlítem, hogy a magas- és 
méllyépítkezési adatgyűjtésnél, ahol az építési napló vezelése kötelező, ennek a 
naplónak m ásolati példányát a m űszaki geológiai osztály rendelkezésére kellene 
bocsátani, illetve kötelezővé tenni ennek beszolgáltatását, így minden építkezésről 
tudom ást lehetne szerezni. 1 ,

A nagyobb építkezéseknél ajánlatos volna személyesen képviseltetni magát 
az osztálynak, mert éppen ott lenne különösképpen érdekes adaf található , ahol 
valam it hibáztak. Itt azonban igyekeznek palástolni a nyilvánosság és áz érdek
lődők előtt a m unka lefolyását. E rre számtalan, példa volt m ár, például a dédai 
vasútvonal építésénél, ahol igen érdekes adatokat találhatnánk.

Telegdi Roth Károly: A Földtani Intézet m űszaki geológiai osztályának m ár 
a részletkérdései is szóbakerültek. Örömmel üdvözölhetjük azt, hogy ez a nagyon 
fontos központi szerv létesült, amely a rra  hivatott, hogy egységes kézben és szer
vezésben olyan problém ákat oldjon meg, am elyek m indenképpen aktuálisak. 
Reméljük, hogy ezt a feladatot el is tud ja  m ajd látni. Nagyon fontos lesz a  meg
szervezésnél, hogy nagyon alaposan és nagyon részletesen dolgozzák ki a íokat 
a terveket, amelyeket m egvalósítani kívánnak, hogy valóban minden összefusson 
ezen a  helyen. A legnagyobb veszedelmet az elaprózódás jelenti. Nagyon kell 
vigyázni, hogy ennek a szervnek m inden csoportja egyirányba m űködjön.

A másik probléma, amelyet Szalai igazgató úr vetett fel, az állam által vé
geztetett kutatások egységesítésének kérdése. Most itt az ideje annak, hogy ezek 
a kutatások egy helyre kerüljenek. A multbam a bányászati kutatások folyam ata 
jól haladt. Az ügykör később, am ikor átkerü lt az iparügyi minisztériumhoz, lénye
gében ugyanúgy folytatódott, ahogyan m egindult. Azt a tévedést szeretném k o r
rigálni, m intha ennél az intézménynél h ibák lettek volna, m ert ez nagyon is egy
séges és kifogástalafi volt. Egy helyen volt m inden olyan kutatás és m inden olyan 
szerv, am ely egy heiyre tartozik . Így a Geofizikai Intézet, az összes állam i mély
fúró üzemek, tehát a racionális gazdálkodás a lap jai adva voltak. Ha alaposan meg
vizsgáljuk a dolgokat, azt lá t juk , liogg a feladatok sokkal nagyobbak, m in t a m últ
ban, az. eszközök viszont sokkal szerényebbek. Hogy a kutatásokat egy helyre hoz
zuk, ennek a gondolatnak 10 évig harcosa voltam. El akartam érni. hogy egysége
sítsem azokat a szerveket,  amelyek hasonló irányú kutatásra hivatottak.  Az össze
omlás u tán kezdődött egy szétbomlási tendencia: a  különböző m inisztérium ok 
kutatási osztályokat állítottak fel. öröm m el látnám , ha ezt kiküszöbölnék. Ennek
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a ku tatókörnek a feladata nehéz és súlyos. Hiszem és állítom, hogy ez az állami 
kutatószerv 10 évvel ezelőtt és néhány évvel ezelőtt is becsületesen ellátta a fel
adatát. Az mellékes teljesen, hogy melyik m iniszériuin fennhatósága alá tartozik 
valamely kutatási szerv. A fontos az, hogy meg legyen az egyetértés, a  lelkesedés 
és az anyagi feltételek és olyan egységes vezetés ala tt álljanak, am ely vezetés a 
problém ák m egoldására hivatott és az ú jjáép ítést és a három éves terv megvaló
sítását m indenkor szem előtt tartják.

Scherf Emil: Örömmel látom, hogy a m érnökök és geológusok együtt kívá
nunk dolgozni. Azonban ez nem fog m inden zökkenő nélkül m enni. Mikor évek
kel ezelőtt hidrogeológiai vizsgálatokat végeztem, emlékszem, m ennyi nehézség adó
dott. A m érnökök és geológusok egészen más módszerekkel dolgoznak és egyik 
sem tudott a m ásik m etodikájáról..

A m űszaki geológiai osztály olyan szerv lesz, amely közelebb hozza a  geo
lógust és m érnököt és lehetővé teszi az együttm űködést. Hogy ez az osztály be
töltse hivatását, szükség van a geológusképzés és m érnökképzés bizonyos h ibái
nak kiküszöbölésére, bizonyos hiányok pótlására. Most ezekre nézve is állást kell 
foglalnunk. A jövőre nézve kialakítandó egv új mérnökgeológus típus. Német
országban ez éppen a háború előtt megvalósult. Külön ilyenirányú folyóirat is 
alakult. (Zeiíschrift für Geologie von Bauwesen.) Meg kell találni a  m ódját a 
mérnök- és geológus-képzés egybehangolásának és alaposan meg kell vitatni, milyen 
képességűnek kell lennie annak, aki ezekkel a  problém ákkal foglalkozik.

Schmidt Eligius Róbert: A most felá llíto tt m űszaki geológiai osztály szem
pontjából az a legfontosabb, hogy helyesen szervezzék meg és helyesen méretezzék. 
Ennek az osztálynak keretén  belül ú jjá  kell szerveznünk a hidrológia'! osztályt és 
meg kell o ldanunk az artézi víz kérdését is. — A geológusképzéssel kapcsolatban 
megemlítem, hogy tudom ásom  szerint az egyetemen a közelm últban m egindult egy 
mozgalom, Vadász professzor úr kezdem ényezésére, amely k ifejezetten geológus 
típust akar nevelni. Ilyen oktatási irányzato t terveznek egyidőben a m űegyete
men is. Valamelyik egyetemen kifejezetten m űszaki geológiát kellene előadni és 
tanácsolnám , hogy ezek az előadások kitérjenek valam ennyi speciális kérdésre, 
amely ezen a pályán adódhat.

Salamin Pál: Minden tudom ányos ku tatás akkor ér valamit, ha azt haszno- 
sítani lehet. Ezért szükséges, hogy a tudom ányos kutatások eredm ényei csere 
ú tján  eljussanak a  szakem berekhez és külföldre is. Komoly szervezet kiépítésé
ről lévén szó, szükséges, hogy az eredm ényeket szakfolyóiratainkban is publikál
juk. Elméleti és gyakorlati közlem ények megjelentetése szükséges m ind rendsze
res, m ind időszaki lapjainkban.

Vadász Elemér: Magam részéről csupán ott akarok  bekapcsolódni a vitába, ahol 
liendef.y abbahagyta, ahol a tudom ányos vonatkozást nagyon helyesen kiemelte. 
Ebből a szemszögből nézve a legnagyobb öröm mel figyelem a m űszaki geológiai 
osztály éleírehívását. Bízom benne és kívánom , hogy céljait megvalósíthassa. — 
Az egyetemi oktatás szem pontjából igen sokszor éreztem  h iányát egy hidro- 
izohipszás térképnek. Szükség volna egy ilyen térképre, am ely korszerű és m eg
bízható. Az előadásból és a hozzászólásokból kiderül, hogy az egyetem és a Föld
tani Intézet között teljes az együttm űködés és a Földtani Intézet helyes 
úton jár, am ikor ilyen osztályt létesít. Ami azonban a megvalósítást illeti, bizo 
nyos m értékben pesszimista vagyok abban a tekintetben, hogy a  kezdeményezés 
sikerülni fog. Nagyon okosan m utattak  rá  a megszervezés szükségességére. Szór
ványosan történt említés idevonatkozó tervekről és feladatokról, de itt egységesen, 
rendszeresen és sokkal alaposabban kell ezeket a terveket kidolgozni és a felada
tokat megnevezni. Ha ez nem történik  meg, a feladat m egoldásának sikere elkép
zelhetetlen még akkor is, ha a legszigorúbb rendeletek, büntető szankciók védik 
az intézményt. Ami az adatgyűjtési illeti, csakis a  személyes és közvetlen ad a t
gyűjtés célravezető, m inden más megoldás lehetetlen, kivihetetlen. E rre az adat
gyűjtésre képzett emberek szükségesek, iskolázott munkások, tisztviselők, akik 
szakszerűen gyűjtik  a fúrási m intákat és beszolgáltatják azokat. Kizárólag h a tó 
sági úton ez az adatgyűjtés nem m egoldható.
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Ilyen adatgyűjtéssel foglalkozik a Közegészségügyi Intézet. Rengeteg kutat 
ta rt nyitván és furat, ezeknek adata it gyűjti és vizsgálja is, nem csak közegész
ségügyi szempontból, hanem  vízállási szempontból is. Nem rendszeresen ugyan, de 
lényegében ide alkalm azliatóan. Ezzel a? adatgyűjtéssel együttműködésbe kellene 
kerülni.

Ami most bennünket az egyetemen közelebbről 'érint, az a geológusképzés 
kérdése. Ezen a téren, m int a vitaülés folyam án többször elhangzott, bizonyos 
m ódosításokat kell eszközölni. Azonban a magam részéről a  leghatározottabban 
el kell ítélnem azt a  felfogást, amely geológusból és m érnökből valam i geológus- 
mérnök-félét, átm eneti lényt k íván nevelni. A m érnök nem  geológus és a  geológus 
sohasem  lesz mérnök. A legutóbbi időbeli ebben az ügyben tárgyalást folytattam  
gyakorlati szakemberekkel, ak ik  egyhangúan szinte kívánják, hogy ne szakem be
reket neveljen az egyetem, hanem  minél alaposabb és átfogóbb elméleti ism ere
teket nyújtson, amivel azután  a gyakorlati feladatokat képes lesz a vele foglal
kozó m egoldani. Mi nem pl. csak hidrológust képezünk, hanem a tanulm ányok 
során felhívjuk valam ennyi lehetőségre a figyelmet, de teljesen egyetemes k ikép
zést adunk. Ez vonatkozik m ind a m érnökre, m ind a geológusra. Anni a speciális 
gyakorlati geológiát illeti, az nem  külön tudom ány, annak  is a  geológia módsze
reire van szüksége és ezeket az elméleti ismereteket, m ódszereket alkalm azza a 
feladat megoldásánál.

Ami a  'kutatószervek központosítását illeti, ez m ár egy több évtizedes pro
gram. Ennél azonban sokkal nagyobb a jelenlegi feladat és sem m iesetre sem 
közömbös, hogy az végeredm ényben melyik kézbe tartozik. Évek ó ta  több vitám 
volt ezzel kapcsolatosan és ezekből úgy láttam , a  Földlani Intézet és általában 
a tudom ányos kutatások irán t éppen a földművelésügyi m inisztérium ban tapasz
talható a legkevesebb hozzáértés és megértés. Nem ra jtu n k  m úlik, de kívánatos, 
hogy ez az egységesített kutató  szerv olyan helyre kerüljön, ahol több m egértés
sel kezelik. Mikor 1869-ben a Földlani Intézetet felállították, osztrák m intára a 
földművelésügyi, ipar- és kereskedelem ügyi m inisztérium  osztatlan volt. Ide ta r to 
zott a  Földtani Intézet S b izonyára azért m arad t itt, m ert nálunk a talajtani 
— egyedül E urópában — agrogeológiának nevezték, holott ez nem  geológia.

Lukács Andor: A Vízrajzi Intézet által nyilván tarto tt talajvízmegfigyelő 
kutak szám a kb. 400. Ez a szám  kevés ahhoz, hogy jó  hidroizohipszás térképek 
legyenek szerkeszthetők. A ku tak  szám át növelni kell és új ku takat létesíteni úgy, 
hogy az egyes talajvíz-rétegek egym ástól elkülönítve is vizsgálhatók legyenek. 
Akkor tudunk m ajd  talajvíz-térképet készíteni. Olyan térképeket kell készíteni, me
lyek a  sokéves átlagtól való eltérést m uta tják  meg. Ezeket a vízszínváltozásokat, 
ha havonként, évenként vizsgáljuk, igen értékes adatokkal szolgálhatunk a mező- 
gazdasági művelés és ipar szám ára. .

Papp Szilárd: Vadász E lem ér  hozzászólásához: A Közegészségügyi Intézet 
nyilvántartásában főleg vízvegyészeti adatok szerepelnek. Ezekkel kapcsolatosan 
nem tisztán geológiai feladatokkal állunk szemben, hanem  víznyerési, vízmennyi- 
ségi és vízvegyészeti és agresszivitási szem pontokra is figyelemmel kell lennünk. 
A Földtani Intézetnek adata inkat készséggel rendelkezésre bocsátjuk.

Galii László: Jól tudom , sok problém a van még azokon kívül is, melyeket 
előadásom ban em lítettem. Ezek közé tartozik  a H orusitzky  hozzászólásában em 
lített egyik kérdés is, a feladatkör pontos m eghatározása. A m ásik  kérdésre 
azonban, hogy milyen mélységig kíván foglalkozni a  m űszaki geológia a talajjal, 
nem  tudok  m ást válaszolni, csak azt; addig a mélységig, am eddig a talaj és a  
benne levő víz a rra  a bizonyos mérnöki létesítm ényre k ihatással vannak.

Több hozzászólásra válaszolva meg kell említenem, hogy az előadásom ban 
vázolt tárgykör szerint a m űszaki geológiának nincs külön ipari vagy mezőgazda- 
sági vonatkozása, m ert adva van a  talaj és a vízviszonvokkál kapcsolatban meg
oldandó probléma, hogy ez a problém a ipari vagy mezőgazdasági vonatkozású-e, 
az teljesen mindegy a m űszaki geológia szem pontjából.

A tervezett osztály nincsen túlméretezve, m ert nem  úgy gondoljuk az osz
tály szervezését keresztülvinni hogy holnap kétszáz em ber nekifog és megoldja
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1 az ada tgyű jtés i Nem nagy szervezette], hanem  m int m ondottam  Önkéntes m u n k a
társakkal gondolnám  a kérdést megoldani. Nem becsülendő le az önkéntes re fe 
rensek jelentősége. Tudom  jól, m ajdnem  minden m inket érdeklő hivatalnál van 
a problém áknak egy lelkes hívé, ak i öröm m el vállal egy ilyen irányú  m unkatöbb
letet, míg ezzel szemben egy rendelettel kijelölt tisztviselő — m in t hasonlót m ár 
többször tapasztalhattunk —- kevésbé lelkesen és így kisebb eredm énnyel is intézi 
a  hivatalosan reá osztott feladatot. A kötelező munkától, különösen m unkatöbb
lettől m indenki húzódik. Csak lelkes és hozzáértő em berekkel együttm űködve 
tud juk  program unkat m egvalósítani és megszervezni úgy, hogy az építkezési és 
a talajvízzel kapcsolatos adatok ide begyüljenek.

A talajvízm érő kútakkul kapcsolatban Lukács Andor hozzászólására m eg
em lítem , hogy sokfelé vannak ugyan az országban megfigyelő ku tak , de úgy gon 
dolom elhelyezésük nem  volt mindig egységes elgondolás szerinti tervszerű, mert 
m a a térképre nézve szinte ötletszerűnek látszik elhelyezésük. Véleményem' sze
rint a jövőben olyan teriiletekeh kell megfelelő számú kutat telepítenünk, ahol 
valószínű, hogy jól felhasználható adatokat is nyerünk.

Lukács Andor: A talajvízmegfigyelő kutak elhelyezésével kapcsolatban m eg
em lítem , hogy az elsőket Rohringer fu ra ttá . A nnak bizonyítására, hogy a lecsa- 
polások és a vízszabályozások az Alföldet nem  száríto tták  ki. Később a Vízügyi 
Főosztály jelölte ki ezeknek a fúrási helyét, és lehetőleg úgy helyezte el őket, 
hogy hálózatszerűén tanulm ányozhatók legyenek. Kétségtelenül ritk án  vannak el
helyezve, de szaporításuk csak pénzkérdés. A ku tak  adatai rendelkezésére állnak 
bárkinek és ha nem is szám szerű Vizsgálatok alapján  és nem a geológus szak
szerűségével, de becslésre mégis adatokkal szolgálnak.

Scherf Em il: A nnakidején Sümegiig és én kaptam  megbízást a  Rohringer-féle 
kú thálózat sűrítésére. Hangsúlyoznom kell, hogy akkor még sem m i adatunk nem 
volt az Alföldről, am iből kiindulhattunk volna. Iyen kutak az Alföldön egyálta 
Ián nem  voltak és a talajvízkérdésről egyáltalán sem mit sem tud tunk . Rohringer 
k apo tt megbízást, hogy készítse el a kúthálózato t a Duna-—Tisza-közén, de öt 
m unkájában távolról sem azok a szem pontok vezették, m int am elyeket ma m ár 
szem előtt kell tartanunk. K útfúrásainkkal kapcsolatban készítettünk szelvénye
ket. Geológiai szem pontból m ár akkor felszólaltunk a m unka kivitele m iatt, de 
felszólalásunkat leszavazták és m érnöki u tasításra kellett elvégeznünk m unkánkat. 
Annyit mégis sikerült elérni, hogy csináltak egv sűrített hálózatot is a  Duna— 
Tisza-csatorna m entén, ahol az Öntözésügyi H ivatal végez rendszeres talajvízm eg
figyeléseket és a Bodrog-közben, valam int a  polgári logaritm ikus elhelyezésű kut- 
sorozatnál. — Általában nem az a cél, hogy 10 kutat m élyítsünk le valahol, h a 
nem hogy egységes hálózatot létesítsünk. Minden egyes kút körül próbaszelvénye
ket kell venni, hogy tudjuk, milyen körülm ények között szükséges a hálózat fel
állítása. Már akkor szem előtt lebegett ez a cél, azonban nem  volt anyagi fede
zet kivitelezéséhez. Akkor csak tájékoztató hálózat volt a cél. Lóczy  többször fel
szólított, hogy dolgozzuk fel a meglévő 10 évi adatot. Azonban itt is az a hely
zet, m int a  .m eteorológiánál, 10 évi adatot m ár fel lehet és érdem es dolgozni, 
azonban jobb 20 évi anyagot feldolgozni. Amikor szükség lesz ezeknek az adatok
nak a feldolgozására, elkerülhetetlen, hogy a geológus összeüljön a mérnökkel, 
m ert csak együttes m unkával érhetnek el megfelelő eredményt. E nnek  a talajvíz- 
kútkérdésnek a megoldásával kapcsolatban rákerü l a sor m ajd izohipszás térkép 
készítésére is. E rre  a térképre azonban csak bizonyos szem pontok figyelembe
vételével szabad a kutakat felvenni. — A vitaülés során elhangzottakból egybe
hangzóan kitűnik, hogy a m érnöknek és geológusnak feltétlenül együtt kell do l
goznia.

Bogárdi János: A talajvízkulak kitűzése körül kialakult vélem ény megalko
tásánál nem szabad elfelejteni, hogy Rohringer a D una—Tisza-közén kívánt első
sorban talajv ízkú takat létesíteni mezőgazdasági kérdések szolgálatában. Nagyon 
távol álltak tőle azok a kívánalm ak, am elyeket a m űszaki goelógiai osztály maga 
elé állított. E lsősorban a belvizek megismerése, lecsapolás és a folyóvizekkel való 
összefüggés megismerése volt célja. A Bodrog—Tisza körüli kutak rosszul voltak
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méretezve. A m érnöki kívánságra készült ku tak  létesítésénél szem előtt tarto tt 
elveket a  geológus nem ismeri, innen vannak az eltérések

Galli László: A Vízrajzi Intézetet nem akarta  tám adni, csak rám uta tn i a rra , 
hogyha nem  is saját hibájukból, de az akkori tudom ány elégtelen volta miatt 
bizony rendszertelen m unkát végeztek e kutak  telepítésénél. Éppen ezért fontos 
az együttm űködés, hogy a következőkben a h ibákat elkerülhessük.

Schuster Ferenc: Az elhangzott kérdések megoldásához kom oly anyagi fede
zet szükséges. Az új kulak létesítésénél nagy körültekintés szükséges, hogy m eg
felelő helyen történjen a fúrás Talán ajánlatos lenne bekapcsolni ebbe a  m un
kába a  vidéki vízimérnököket, ezek legjobban tud ják  megítélni, hol szükséges a 
kutak felállítása, és felkészültségük biztosítja, hogy a begyűjtött és beszolgáltatott 
adatok helyesek és megbízhatók lesznek. Vázolni ennek a  speciális m unkának a 
költségeit lehetetlen, de az ellenőrző költségekből és vízhasználati díjból, valam int 
önkéntes m unkavállalók bevonásával lényegesen csökkenteni lehetne. A műszaki 
geológiai osztály feladatát nem csak gyakorlati, hanem  tudom ányos szem pontból 
is alapos vizsgálat tá rgy ivá  kell tenni Ezt a vízvizsgálatot szükséges volna kiegé
szíteni, illetve más szem pontból is lefolytatni. Rendkívül fontos lenne a Fertő  és 
H anság vizsgálata, ott, ahol talajvizek vannak. Feladat lenne még a  Balaton-vidék 
ilyen irányú vizsgálata, melynek költségfedezetét egészen biztosan biztosítani 
lehetne.

Szálai Tibor: Sok és érdekes hozzászólás volt. amelyeket megköszönök Min
den kérdéshez, am it feljegyeztem, nem kívánok hozzászólni, m ert pro és kontra 
hangzottak el azokra hozzászólások. így az ipari nyersanyagkutatásokkal kapcso
latban a Földtani Intézet jelenleg is végez ip a r ik nyersanyagkutatásokat, vannak 
azonban kutatási ágak am elyekkel eddig csak kevésbé, vagy egyáltalán nem  fog
lalkozott. Mikor a műszaki geológiai osztályt felállítottuk, ezekre a kutatásokra 
gondoltunk elsősorban. Jelen előadásban nem tö rtén t ezekről említés, azonban 
mi ezeket is tervbe vettük. Galli a talajviz fogalm a alá a mélyebb szintekben lévő 
vizeket is bevonta. Ezt H orusitzky  hozzászólásával kapcsolatban ta rto ttam  szük
ségesnek megemlíteni. Az előbb em lített ipari kutatások csak úgy, m int a  talajvíz- 
kutatás, valam int a hidrogeológiai, izohipszás térképek elkészítése az osztály fel
adatkörébe tartozik. Sok nehéz feladat előtt állunk és kétségtelen, hogy lelkes 
m unkatársakra van szükség. E lőször azokon a területeken végeznénk vizsgálato
kat, ahol am úgy is szükség van ezekre és ebből kiindulva fokozatosan több adat 
b irtokába ju tnának  és így elérkeznénk oda, hogy M agyarországon nem csak a 
mezőgazdasági, hanem  m inden m ás érdeket is egyform án szolgálhatunk adata ink 
kal. A Földtani Intézel m űködése általában véve 5% -ban áll a mezőgazdaság 
szolgálatában. 95%-a attól teljesen független.
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